
والتدرنلجمعية الطبية المصرية ألمراض الصدر ا
ن ، وتم توفيق أوضاعها طبقاً لقانو1967لسنة 680المشهرة برقم 

والئحته التنفيذية2019لسنة 149تنظيم العمل األهلي رقم 

دعـــــــوة
إلدارة لحضور الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ا

(2022أكتوبر 20الموافق الخميس )و إنتخاب مجلس إدارة الجمعية 
السيد الفاضل الزميل عضو الجمعية

طيبة وبعد ،تحية 

بدددعوة سدديادتكض لحضددور 2022/ج7/ج21بتررا ي جةستلاعرر جع رر جبنرراًا جيتشرر مجلس رراجة ا ججايسل يرر ج

فررتجتلرراسجاي رراع جايعا يرر جعشرر ج2022أكتددوبر 20الجمعيددة العموميددة العاديددة يددوض الخمدديس الموافددق 

ايقاه ج–با ي جاي –ل تشف جعينجشلاجايتخصصصتجخ مجشلاجب ا جايضياف جبسال  جعينجصباعا جج

:وذلك لمناقشة جدول األعمال على النحو التالى 

إنتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية-1

2022/ 6/ 30، حتى 2021عاض اإلدارة عن إعتماد التقرير السنوي لمجلس -2

2022، والنصف األول من عاض 2021إعتماد الحسابات الختامية والميزانية العمومية لعاض -3

.2022/ 6/ 30حتى 2022/ 1/1من 

.2022تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه لسنة -4

(2023/ 6/ 30حتى 2022/ 7/1من )2023، 2022مناقشة الموازنة التقديرية لعاض -5

.األعمالفي جدول إدراجه مجلس اإلدارة من ما يراه -6

/ 13/8مجلدس اإلدارة الجديدد مدن يدوض إلنتخابدات العلض بأنه سوف يتض فدتح وللدق بداب الترشديح مع 

عيدة وسوف تقدض طلبات الترشح الى سكرتارية الجمعيدة بمقدر الجم20/8/2022وحتى يوض 2022

ظهدرا  يدة حتدى السداعة النانصدباحا  مدن السداعة التاسدعة القاهرة -العيني شارع القصر -بدار الحكمة 

.طوال أياض فتح باب الترشيح 

السكرتير العاض

سميحة عشماوي. د.أ

رئيس الجمعية

محمد عوض تاج الدين/ د .أ

ضرو جن رب جايسل ير جاي لولير جصرعيعا جبعةستلرا جي تبر ج:جلنجايالئع جايتنفيذير جي سل ير ج(ج26)وطبقا جي لا جج•

اير يؤسراجاجستلرا جيرسجيتتلراجاي ر  جايعضرو فننجلنجاألعضاًجايذينجيهسجعقج(ج1%+50)األغ بي جايلط ق ج

صرعيعا جفتجهذهجايعاي اجن قا جويتونج.جاألوااجستلا جس   جأخ ىجت ق جب  ج اع جلنجتا ي جو اع جأن قا ج

(.ةناب أوجب ونجتوتيالتجأيج)لنجاألعضاًجايذينجيهسجعقجايعضو بأنف هسج%ج10ن ب جةذاجعض هج

لولير جيسوزجي ضوجايسل ي جاي لولي ججأنجينيبجعن جعضوا جأخ جفتجعضو جايسل ي جاي (ج27)وتنصجايلا جج•

:وفقا جيلاجي  

اجناب جبلوسبجتوتياج  لت-1

ير جاجناب جبلوسربجتوتيراجبرذيوجلومر جلرنجايلوتراجوايوتيراجولومر جلرنجايل رئواجعرنج عروججايسل ير جاي لول-2

وجوالجيسروزجأنجينروبجاي ضروجعرنجأتنر جلرنجعضريألستلرا جايلوعر جايلعر  جمبراجولختوسجبخراتسجايسل ير جوذيروج

.واع 


